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 تعالیبسمه 

 (بخش نخست) روند زبان و خط در تاجیکستان

 دکتر محمد حسن صنعتی

 فرهنگی ج.ا. ایران در تاجیکستان پیشین رایزن

 

 بحث یک اگر چراکه بگیرد، صورت جوانب  با همه بایستی حتماً تاجیکستان در خط و زبان روند مباحث در ورود

. کند برقرار مفیدي ارتباط خود مخاطبین با تواند نمی عمالً برود پیش خود به مربوط زوایاي  همه از فارغ بخواهد،

 این) دارد قرار محققان موردنظر که( است مدنظر ها تاجیک سرزمین مورد در که نکاتی از یکی زبان و الفبا بحث در

 در تحولی چه امر این بگیرد، قرار مورداستفاده و تعریف نیاکان فرهنگ با مناسب الفباي اگر که است بحث

 به فارسی الفباي آموختن با ها تاجیکستانی که است این تصور ؟خواهد آورد وجود به آموزشی و علمی يها عرصه

 کنند می پیدا ارتباط کشور از خارج در و ایران اسالمی جمهوري کشور داخل در زبان فارسی وبالگ میلیون چندین

 برخوردار مستقیم طور به) هستند آموزشی فرهنگی، فکري، علمی، ارزش داراي که( ها آن مطالب  عمده از و

 هست هم محترم که مصوب الفباي عنوان به رایج الفباي با مقایسه در است، فارسی زبان تاجیک زبان چون. شوند می

 چون ؛ذاتاً و اصالً نه هستند آشنا روسی زبان با عرضاً ها تاجیک یعنی. دارد وجود تفاوتی سیریلیک، الفباي نام به

 فرض) شد گرفته پیش سال چند که آماري اساس بر( فارسی الفباي با آشنایی با و است فارسی ها تاجیک مادري زبان

 ارتباط پدیا ویکی مجازي فضاي در فقط مقاله هزار 128 با هستند قادر مستقیم صورت به ها تاجیک که است این
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 مقاله هزار 9 تنها است استفاده قابل سیریلیک الفباي با فضا همین در که هایی مقاله تعداد که درحالی. کنند برقرار

 .است

 و شود تعریف ملت آن ابتدا بایستی ملت، یک  مورداستفاده الفباي از گفتن سخن براي که است این واقعیت

 هاي جمهوري در ها تاجیک هاي یژگیو از یکی. کنیم مرور را ملت آن به مربوط مشخص هاي مؤلفه و ها ممیزه

 با خودمان هاي ارتباط در هم ما امروزه. شوند می شناخته فرهنگی ملتی ها تاجیک که است این میانه آسیاي

 که باشد بنا اگر. گوییم می سخن تر مناسب و تر راحت بهتر، فرهنگی زبان با که است این نظرمان تاجیکستان

 نوعی ها به آن) تاجیکستان ضیائیان از یکی تعبیر به( کنیم مرور باهم را تاجیکستان مردم فرهنگی هاي مؤلفه

 در اسالمی و دینی فرهنگ یک نماد تاجیکستان چون نکنید تعجب. اند شده تلقی هم میانه آسیاي هاي امامزاده

 .است میانه آسیاي

 فراوانی احترام اسالمی فرهنگ دادن گسترش و دانستن براي ها تاجیک براي مسلمان ترکان  همه درگذشته درواقع 

 نشین تاجیک شهرهاي در و تاجیکستان در منطقه در پروري معارف جنبش رهبر دانش، احمد. شدند می قائل

 جرم کیفر به حتی را تاجیک ها قزاق اگر که است آمده گونه این دانش احمد هاي نوشته از دریکی. است شده شناخته

 فرهنگ با ها تاجیک پیوند شدن گسسته سبب به امروزه اما. کردند می زیارتگاه و مزار را او آرامگاه کشتند، می

 تا حدودي را تاریخی جایگاه این که رسد می نظر به سوسیالیستی، شوروي حاکمیت هاي دوره در اسالمی

 و آشنایی اعتبار به آمده وجود به ها تاجیک براي فرهنگی فضاي در که تشخصی دیگر منظري از. باشند داده ازدست

. شود می خوانده "اساس عربی خط" ضیائیان تعبیر به بعضاً امروزه که بوده فارسی الفباي با ها آن مستقیم ارتباط

 یادگار سیریلیک الفباي یعنی( هاست تاجیک  مورداستفاده امروز که الفبایی شناسایی در که است این مطلب واقعیت

) سوسیالیستی مدنیت یک بلکه اصیل، صورت به تاجیکستان  هزارساله چند مدنیت نه اما گرایی از مدنیت دورانی
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 هاي ملیت کشان محنت  عامه بین در که است این کنم می اشاره که زمان این در الفبا تغییر اساسی هدف .است

 التینی نوع الفباي) نداشتند سواد عموماً یا داشتند عربی سواد و خط که( تاجیکستان شوروي ستیسوسیالی جمهوري

 ارتباط براي اي وسیله تواند می مدنی انقالب پرقوت سالح این که تصور این با شناختند پرقوت سالح عنوان به ابتدا را

 .شود تلقی مدنیت دنیاي با ها تاجیک

 خط آن حاصل شد، مطرح ترکیه در وقتی که فهمی گرفت، شکل زمان آن در که بود فهمی اساس بر امر این 

 خط به و گرفت قرار هم شوروي هاي جمهوري موردتوجه مسئله این که است جالب. شد التین خط به مورداستفاده

. کنند استفاده التینی الفباي از سال 12 یا 10 مدت به که شد این حاصلش تاجیکستان براي لذا. آوردند روي التینی

 گیرندگان تصمیم و سردمداران میان در حتی شیفتگی نوع یک از متأثر الفبا به آوردن يرو .است این نکته اما

 نتیجه و آورد روي التینی خط به بایستی که بود چنین آنان دیدگاه. گرفت صورت شوروي مختلف هاي جمهوري

 تاتار، قرقیز، چاي، قره قزاق، چرچز، انگوش، بلوچ، ،يآشور آلتایی، آبخاز،: همچون بیشتري اقوام که شد این

 را التین الفباي 1939 سال تا 1923 سال از دیگر  عده و چچن تاجیک، آستی، ازبک، ترکمن، تالش، کردها،

 .دادند قرار مورداستفاده

 جمهوري در هویت پروژه رسیدن نتیجه به و کشور این کامل استقالل تاجیکستان در ما  دغدغه امروز اگر لذا

 بلنداین تاریخ از کوتاه اي دوره  یجهنت التین الفباي به آوردن روي که کنیم توجه نکته این به باید است تاجیکستان

. بیاورند روي التین الفباي به تا شد ابالغ اقوام از برخی به اي نامه بخش صورت به. است گذشته که است سرزمین

 به دسترسی با مساوي و مترادف التین حرف به آوردن روي که پذیرش این با و مقطع آن در توضیح این با البته

 آن به توان می فرض عنوان به( که بود این ضمنی واقعیت که درحالی. بود خواهد تمدن  حوزه در پیشرفت و مدنیت

 امکان خط این با آشنایی طریق از و بود دین خط عربی خط چراکه رفت، می کنار بایستی عربی خط) کرد توجه
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 باید طبیعتاً. باشد خوشایند و مطلوب سابق شوروي سردمداران براي ستتوان مین مسئله این اما بود، قرآن با برقراري

 کنار به عربی خط است، مدنیت  یلهوس که بود ایجادشده ذهنیت این البته که التین خط گسترش رهگذر از ابتدا

 .شد می نهاده

 که دلیل این به. کرد نقش ایفاي مقطع یک در التین خط کشورها دیگر هايزبان فارسی و ها تاجیک میان  فاصله در

 نظر در باید را نکته این الفبا در بحث در همواره ما بنابراین نداشت، وجود زبان فارسی کشورهاي در التین خط

 .گذارد می جا به ملل سایر با ملتی روابط در تأثیري چه الفبا یک از اعراض یا الفبا یک به آوردن روي که بگیریم

 ممکن تري دقیق تأمل ،کند می استفاده کریل حروف از و است مورداستفاده تاجیکستان در امروز که خطی مورد در 

 روسی زبان به چون و نویسیم می کریل حروف با را تاجیکی زبان مصوب، قانونی تعبیر به یا فارسی زبان ما. است

 هاي جمهوري در که هایی تاجیک احتساب با میلیونی 15 حداکثر یا 12 یا 10 ملت یک با عمدتاً درواقع ،نویسیم نمی

 خط یک عنوان به فارسی الفباي یا خط به اگر که درحالی. کنیم برقرار ارتباط یمتوان می دارند، حضور اطراف

 خط این با که( نفري میلیون 100 از بیش جامعه یک با که بود خواهیم قادر مستقیم طور به بنویسیم، استفاده قابل

 اطراف مختلف کشورهاي ملی و فرهنگی تمدنی، ثمرات از و باشیم داشته مبادله و ارتباط) کنند می گویش

 .شویم برخوردار

 بوده، مورداستفاده کشورها این در التینی خط که اي دوره در که شد نیز نکته این متذکر باید بررسی این جنب در 

 براي که درحالی. است بوده تحکم و دستور با همراه فرهنگی، و تعلیمی هاي سنت با بنیادین تفاوت علت به

 همدلی بهتر عبارت به. است الزم آن طرفداران و گویشوران طبیعی استقبال فرهنگی، امر یک ماندگاري

 وضع استقبال، يجا به التین خط مورد در اما. است خط آن  یهسرما خط، یک و گویش یک کنندگان استفاده

 آن در گفت باید وضعیت این بیشتر درك براي. شد قانونی مصوب خونریزي و خشونت با و بود دیگر اي گونه به
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 از دریکی مثال عنوان به. شدند می زندان و دادگاه گرفتار داشتند عربی خط با هایی کتاب منزل در که کسانی دوران

 گناه همین به حزبی کارمند این کردند، پیدا عربی کتابی حزبی کارمندان هاي خانه از دریکی میانه آسیاي شهرهاي

 این. است نبوده عربی الفباي با کمونیست حزب  یانیهب جز چیزي کتاب این که شد آشکار ازآن پس. شد کشته

 1990 سال در دین و علم  مجله در بریم می مبارزه چیزي چه با ما عنوان با ماتوف گل نام به اي نویسنده از مطلب

 .شد نقل 11 صفحه ،11شماره 

 تغییر دنبال به نوعی به که دیگر کشور چند و( یکستانتاج کشور در) التین خط  دوره از بعدامروز ( که کریل خط 

) است متفاوت سواد و علم پیشرفت میزان به توجه با ها جمهوري این از هرکدام در الفبا تغییر البته هستند، الفبا

 الفباي بر مبتنی حرف 38 بر مشتمل اصل در که سریل قدیس خط به منسوب است خطی گیرد می قرار مورداستفاده

 الفباي کنونی صورت روسی و صربی بلغاري، الفباي. شود می اضافه آن به حرف 10 بعداً و بوده یونانی بزرگ

 نو الفباي طرح عنوان به تاجیکستان مجلس نشست در 1940 سال می 21 در تاجیکی سیرلیک الفباي. هستند سیریلی

 زمان در اما شد، گفته هم مخالف نکات تاجیک التینی الفباي طرح بررسی هنگام اینکه با. شود می شناخته تاجیکی

 ،1937 سالهاي در امر این چراکه نگرفت، صورت مخالفتی و بحث زمینه این در سیرلیک الفباي پیشنهاد تصویب

 قرار نقد مورد تاجیکستان و شوروي کل دانشمندان ناحیه از بعداً که يا دوره( استالینی ي دوره به موسوم ي دوره

 بنابراین. استالینیستی خاص رفتارهاي از وحشتی با بود همراه حال هر به اما گرفت یم صورت) شد رد و گرفت

 درواقع و است 1940 سال از تاجیکستان جمهوري در جمله از روسی هاي جمهوري در روسی خط حاکمیت شروع

 .است مدت کوتاه التین الفباي دوره

 که کشی برادر به موسوم جنگ با است همزمان ،شود می تغییرات دستخوش کشور این الفباي که دیگري  دوره 

 " فارسی زبان" ،)ها جنگ این بروز از قبل( 1989 سال در .گذاشت سر پشت 1997 سال تا 1992 سال از تاجیکستان



 روند زبان و خط در تاجیکستان: بخش اول -9گزارش ویژه شماره  -آینده پژوهی جهان اسالموسسه م

 

 
 

I n s t i t u t e  f o r  I s l a m i c  W o r l d  F u t u r e s  S t u d i e s  /  w w w . i i w f s . c o m  
 

Page 6 

 یک طول در فارسی الفباي یعنی نیاکان الفباي به آوردن رو براي حرکت و رسید تصویب به تاجیکستان زبان عنان به

 قواي  موازنه تغییر نعبیري به آن  یجهنت که داد رخ داخلی هاي جنگ میان این در اما شد، شروع ساله چند دوره

 و نگرانی با همزمان( 1994 سال در که گونه این به شد، گذاشته کنار اول مصوبه نتیجه در. بود فرهنگی تبعا و سیاسی

 کرد پاالیش را 1989 سال زبان قانون تاجیکستان مجلس )بود آمده بوجود اوضاع شدن مشوش دلیل به که وحشتی

 و بود معمولی امري هویت  دغدغه براساس موضوع این .است تاجیکی زبان تنها دولتی زبان نام که نمود اعالم و

 را "تاجیکی " کلمه و کردند حذف بود مصوب که قانونی از را آن فارسی نام یعنی گرفت، قرار نسبی استقبال مورد

 زمانی براي مصوبه آن به باتوجه فارسی الفباي به بازگشت  نقشه که بود این مهمتر  نکته اما نهادند، آن يجا به

 .شد ترك نامعلوم

 سالهاي در. شد سپرده فراموشی به شرایط تغییرات به توجه با بود کشور این مجلس مصوب که يا پروسه عبارتی، به

 وزارت و تاجیکستان حکومت فرمان 1989 سال که درحالی. کرد پیدا ادامه سیریلیک الفباي ماندن بر اصرار هم بعد

 .بود شده تصویب کشور هاي آموزشگاه در فارسی الفباي یا نیاکان الفباي ي درباره معارف،

 هاي خانواده از نفر هزاران و زدند همگانی کوچ به دست تاجیکستان زبان روسی ي  جامعه مصوبه، این از بعد 

 مربوط تحوالت که( 1989 سالهاي حدود یعنی شوروي پایانی سالهاي در. کردند ترك را تاجیکستان زبان روسی

 ترك روسیه سمت به را تاجیکستان همیشه براي ظاهر به ها خانواده این 1991سال  تا) بود افتاده اتفاق بازنگري به

 فرهنگی رستاخیز آن نتیجه در و بود ساله پنج خونین هاي جنگ بینی پیش قابل غیر مسائل از یکی اما کردند،

 و کرد فروکش) بیاورند رو فارسی الفباي به که بود شده بینی پیش شده اخذ هاي مصوبه اساس بر که( ها تاجیک

 کنار و آوري جمع تاجیکستان هاي خیابان از فارسی هاي نوشته آن اثر در که شد آغاز ستیزي فارسی فرایند رسماً

 .شد نهاده
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 ملی مصالح شاید آمد، کار روي شرایطی چنین در کریل الفباي که است مسئله این گویاي شواهد این ي  همه 

 آرامش و صلح برقراري عوامل ي همه بود تنشی پر شرایط که موقعیت آن در صلح گرفتن شکل براي کرد یم اقتضا

 چنین اگر .بگیرد نظر در هم مدت دراز در را خود منافع باید همیشه فرهنگی ي جامعه یک اما شود، گرفته کار به

 دوباره الفبا بحث هم تاجیکی ي جامعه در مطبوعات در که چنان هم امروز(  یعتاًطب باشد داشته وجود ونگاهی نظر

 .داد قرار موردتوجه را گذشته به نسبت بازنگري هاي زمینه باید شده) مطرح

 زمان در. نیست مستقل تاجیکستان کنونی موقعیت متوجه دیروز فشار عوامل دیگر امروز که است این واقعیت 

 همگداز باید تعبیري به شوروي اتحاد هاي زبان تمامی بایستی که بود رسیده حدي به کار خروشچف حکمرانی

 عین در اما. رسید می نظر به تصور از خارج و بود سخت که آید پدید عمومی واحد زبان که آن ضمن ،شدند می

 اقتصادي مزایاي از و کرده متهم را او گرایی ملیت جرم به( گرفت یم موضع سیاستی چنین مقابل در کسی اگر حال

 .کردند می محروم) بود مطرح زمان آن در که

 و متعلق را خود که است ملتی کشور این تاجیک، ملت فرهنگی هاي مولفه مرور با که داشت نظر در باید بین این در 

 و نقاط در و دانند یم) است ایرانی بزرگ تمدن یک که( هخامنشیان تمدن ساله، هزار چند تمدن یک به وابسته

 جغرافیاي با امروزي ایران هم، ایران از مراد. دهند یم نشان سامانیان تمدن به را خود وابستگی مختلف هاي مکان

 کشورهاي در فارسی زبان با سخن آن بروزهاي از یکی که مراداست ایرانی فرهنگ یک بلکه نیست فعلی معین

 اکتبر 5 در دولتی زبان مناسبت به تاجیکستان جمهور رئیس رحمان، علی امام هاي سخنرانی از دریکی .است مختلف

. دارد تاریخی و طوالنی بسیار ي سابقه نیز ساسانیان از پیش رسمی و دولتی مقام در ما زبان" که آمده 2010

 از. است مربوط سامانیان و ساسانیان هخامنشیان، متمدن هاي دولت با آن تشکل تاریخ ي دوره سه در نیز آن ي گذشته
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 تمدن ي ینهگنج به آثار این شدن وارد که است مانده میراث به ارزشمند و نادر بسیار آثار تاریخ، دوران این تمامی

 ". باشد یم جهانیان تمام بلکه زبان، این وارثان افتخار تنها نه جهانی

 به سخنرانی همین در کنند، می صحبت هخامنشیان تمدن با تاجیکی تمدن پیوند از نوعی به رحمان علی امام درواقع

 دوران آغاز از هنوز آن به که داریم میراث به را زبانی امروز ما". کردند اشاره نویس قرآن زبان عنوان به فارسی زبان

 بهترین سبک ي نمونه تفسیرها و ها ترجمه این. است گرفته صورت قرآن مقدس کتاب تفسیرهاي و ها ترجمه اسالمی

 عصر در )است معروف قدس قرآن به آن دستنویس که( قرآن ي ترجمه ترین کهن حتی و شود می دانسته ما زبان

 ایشان رحمان علی امام سخنرانی ي ادامه در. است شده نوشته تاجیکی زبان هاي لهجه از یکی به میالدي هشتم

 دلیل صدها و دلیل این. گردید ترجمه ما زبان به نیز طبري تفسیر قرآن، تفسیرهاي اولین از یکی بعداً "که فرمایند یم

 ".باشد می امروز تا زمان آن از تاجیکی شیواي زبان مقام و مرتبه بیانگر دیگر

 زبان به اطالق براي مصوبی تعبیر تاجیکی زبان درواقع شود، می گفته تاجیکی زبان که هنگامی ها اشاره این ي همه در

 .است مختلف کشورهاي و ازبکستان يها تاجیک و ها افغان ،ها تاجیک ایرانیان، مشترك زبان عنوان به فارسی

 جمهوري دولتی زبان درباره تاجیکستان جمهوري قانون 5 ي ماده در. باشد هم علم زبان که است قرار تاجیکی زبان 

 علمی، درتألیفات و هست دولتی زبان علم، زبان تاجیکستان جمهوري زبان که است آمده گونه این تاجیکستان

 با بعضاً که فارسی زبان یعنی( تاجیکی زبان ي درباره دیگر بینی پیش. شود استفاده تواند می نیز دیگر هاي زبان

 14 ماده در. شود می استفاده هم انفورماتیک زبان عنوان به که است این) شود می بیان" تاجیک -فارسی ادبیات"تعبیر

 باید بند دو در ارتباطات و اطالعات زبان" که است آمده دولتی زبان ي باره در تاجیکستان جمهوري قانون

 هاي تکنولوژي در تاجیکی زبان و. است دولتی تاجیکستان در ارتباطات و اطالعات زبان باشد، پیگیري و موردتوجه

 ". شود می آورده فراهم شرایط اطالعاتی
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 کارشناسان که کسانی و اصطالحات و زبان ي یتهکم بایستی البته( نامگذاري ترمینولوژي در که دولتی زبان درواقع 

 جمهوري رسمی زبان یا ست، رسمی زبان همان آن از مراد) کنند نظر اظهار مورد این در است شناسی زبان حوزه

 منافع و زبان این منافع ي درباره بتوانند همه که آزاد فضاي یک ایجاد براي شاید اما است، تاجیکی زبان تاجیکستان،

 بگیرد صورت تأملی هم بخش این در که باشد بهتر کنند نظر ابراز ملی منافع حوزه در زبان این ي مورداستفاده الفباي

 .بیاید وجود به وفرهنگ علم ي عرصه دلسوزان و خیرخواهان ي همه نظر اظهار براي آزاد کامالً فضاي که

 تأکیدها این عمدتاً که دهد می نشان آمده زبان ي درباره تاجیکستان جمهوري قانون یک ي ماده در که تأکیدي

 هاي مناسبت در ها زبان ي استفاده مذکور قانون شود می گفته دو بند در. است حکومتی هاي مقام فعالیت ي حوزه

 هاي ظرفیت همین .دارد وجود قانون این در هم دموکراتیک هاي بینی پیش اما کند، نمی تنظیم را شخصی

 بحث مورد آزادي با الفبا بحث هم مطبوعاتی هاي رسانه در تا آورد می وجود به را فضا این که است دموکراتیک

 ست گفتنی راستا این در. هست تاجیکستان جمهوري قانون در دیگر يها زبان مساعدت بینی پیش مثالً .بگیرد قرار

. بگیرد صورت مناسب و آزاد فضاي یک در عمومی افکار ي حوزه در ملی گیري تصمیم تا داد اجازه باید که

 کشور رسمی زبان اکنون .شود می مسیر تغییر سبب بگیرد، صورت حوزه این در در است ممکن که هایی دخالت

 تاقبل. کرد منظورایجاد این به اي مصوبه افغانستان پشتون پادشاه ظاهرشاه، 1964 سال از چراکه است دري افغانستان،

 .بود فارسی افغانستان، جمله از زبان فارسی کشور چند یا سه در مورداستفاده فارسی زبان آن از

 


